
 
Hard Cash 
 
Chef muốn đưa Chefina đi hẹn hò. Tuy nhiên, anh ấy cần hoàn thành một bài nữa trước khi đi. Bởi 
không muốn bị muộn nên anh ấy nhờ bạn giúp. 
 
Có N túi chứa các đồng xu nằm trên một hàng (đánh số từ 1 tới N). Với mỗi i, túi thứ i chứa Ai 
đồng xu. Chef cần làm số lượng đồng xu trong mỗi túi chia hết cho số nguyên K theo cách sau: 

 Chọn một số c thuộc đoạn 0 đến N 
 Lấy một số đồng xu từ c túi đầu tiên – nói cách khác, với mỗi i (1 ≤ i ≤ c), anh ta có thể 

chọn số lượng đồng xu thuộc đoạn từ 0 đên Ai và lấy nó ra khỏi túi i. 
 Chuyển một số đồng xu đến một số túi trong N – c túi cuối cùng – nói cách khác, với mỗi 

i (c+1 ≤ i ≤ N), anh ta có thể đặt một số không âm số lượng đồng xu vào túi i 
 
Đương nhiên, số lượng đồng xu được đặt trong N – c túi cuối cùng phải không vượt quá số lượng 
đồng xu lấy từ c túi đầu tiên, nhưng có thể còn những đồng xu thừa. Gọi số lượng đồng xu còn 
thừa là R. Bạn cần tìm giá trị R nhỏ nhất có thể. 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên N và K 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị nhỏ nhất của R. 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 103  
 1 ≤ N ≤ 105  
 0 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i  
 1 ≤ K ≤ 109  
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 105 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (10 điểm): K = 2 
Subtask #1 (20 điểm): N ≤ 3 
Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
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Input 
2 
5 7 
1 14 4 41 1 
3 9 
1 10 19 
 
Output  
 
5 
3 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1: Một trong những cách tối ưu là chọn c = 4, bỏ các túi 1, 2, 3, 4 lần lượt là 1, 0, 4, 13 đồng 
xu, và thêm 13 đồng xu vào túi 5. 
 
Ví dụ 2: lời giải tối ưu là chọn c = 3 và mỗi túi bỏ 1 đồng xu 


